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REGULAMENTUL BAZEI SPORTIVE A  UNIVERSITĂTII DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI 

MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN 
TIMIŞOARA 

 
 

A. Baza Sportivă este compusa din: 
1. două terenuri de tenis pe zgură (cu nocturnă) 
2. două terenuri de tenis sintetic (cu nocturnă) 
3. două terenuri de minifotbal (unul cu nocturnă) 
4. un teren multifuncțional pe  suprafață sintetic (baschet-tenis) 
5. un teren Beachvolleyball (cu nocturnă) 
6. un teren de fotbal pe iarbă 
7. vestiare cu dușuri 

 
B. Baza Sportivă este destinată: 
1. activităților didactice şi competiționale ale disciplinei de Educație Fizică şi Sport; 
2. activităților  de  cercetare  ale  disciplinei  de  Educație  Fizică  şi  Sport  şi  

cercurilor sportive studențești (volei, tenis de câmp, baschet, fotbal); 
3. activităților recreative ale studenților şi angajaților USAMVB Timișoara; 
4.  persoanelor  din  afara  universității  care  închiriază  sau  sunt  abonați  în  

baza contractelor cu USAMVB Timișoara. 
 

C. Orarul Bazei Sportive 
 

Luni-Vineri 08.00-16.00 activități didactice 
Luni-Vineri 16.00-22.00 activități recreative studenții şi angajații USAMVB, activități de 

cercetare disciplina Educație Fizică şi Sport, cercuri  şi competiții
sportive  studențești, închirieri şi abonamente. 

Sâmbătă 08-22 studenții, personalul USAMVB şi cei care au abonamente sau 
doresc să închirieze. 

 
Personalul USAMVB  Timișoara şi studenții au acces gratuit în intervalul orar 08 - 18, iar 

în intervalul 18 - 22 cu programări şi contra cost în condițiile în care se folosește nocturna. 
Studenții din cercurile de (fotbal, volei, baschet, tenis de câmp) au acces gratuit şi 

după orele 18, conform orarului de la fiecare cerc sportiv. 
Programările şi rezervările pentru terenuri se fac înainte cu 2 luni de începerea 

sezonului de primăvara – toamnă (adică încă din lunile ianuarie - februarie). 
 

D. Regulament pentru studenții care participă la lecțiile de educație fizică.  
 
Art.1. Participă  la  lecțiile  de  Educație  Fizică  şi  Sport  studenții  din  USAMVBT  

care  au prevăzută disciplina de Educație Fizică şi Sport în planul de învățământ. 
 
Art.2. Desfășurarea lecțiilor de Educație Fizică şi Sport se face sub stricta 

supraveghere a cadrelor didactice. 
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Art.3. Lecțiile de Educație Fizică si Sport încep şi se termină în prezenţa profesorului, 

studenților li se interzice accesul în sala şi folosirea aparatelor şi materialului didactic în lipsa 
cadrului didactic. 

 
Art.4. Este interzisă intrarea la lecție cu telefoanele mobile. 

Art.5. Lecțiile încep la ore pare, fixe, punctualitatea reprezintă o condiție de bază pentru 
prezenţa la lecție. 

 
Art.6. Studenții care participă la lecțiile de Educație Fizică trebuie să aibă obligatoriu 

ținută sport (pantofi de schimb pentru activitățile în sală). 
 

Art.7. Participă la lecțiile de Educație Fizică şi alte activități sportive, studenții care sunt 
apți pentru efort fizic, studenții cu probleme de sănătate trebuie să anunțe profesorul încă din 
prima oră pentru a fi trimiși la medic şi ulterior pe baza diagnosticului incluși într-un program 
diferențiat de kinetoterapie sau scutiți total. 

 
Art.8. Toți studenții participanți la activitățile de Educație Fizică şi Sport trebuie să-şi 

cunoască starea de sănătate sau eventualele patologii cu care sunt în evidenţa medicului de 
familie şi care necesită un program diferențiat de mișcare. 

 
Art.9. Dacă nu se respectă articolele 6 şi 7 studenții sunt direct răspunzători de 

eventualele accidente datorate din nerespectarea articolelor mai sus menționate. 
 

Art.10. (1) Sunt scutite de frecvență următoarele categorii de studenți: 

a. studenții care practică sport de înaltă performanţă (echipe universitare, loturi naționale);  
b. studenții care prezintă probleme medicale după cum urmează: 
 cei care sunt internați în spital beneficiază de scutire totală pe perioada spitalizării; 
 sunt scutiți total de frecvenţă studenții care suferă de afecțiuni grave, cu condiția de a 

prezenta în prima lună a anului universitar scutire medicală vizată de policlinica 
studențească şi policlinica sportivă; 

 studenții care suferă de afecțiuni ușoare vor fi încadrați în grupe de gimnastică 
recuperatorie cu efort diferențiat. 
(2) Scutirile medicale vor fi predate la disciplină în prima lună a anului universitar 

(15.09.-30.10.) vizate de policlinica studențeasca şi policlinica sportivă.  
 

Art.11. Nu se primesc scutiri medicale retroactive. 

Art.12. Studenții trebuie să respecte regulile de igienă a activităților sportive 
(echipament special pentru sport curat, toaleta individuala dupa activitatiile sportive). 
 

Art.13. Activitățile sportive studențești din baza sportivă se desfășoară în condiții de 
siguranță, conduită morală academică şi spirit de fair - play. 
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Art.14. În caz de accidente din sfera traumatologiei sportive singurul care acordă primul 

ajutor în funcție de gravitate este profesorul de Educație Fizică. 
 

Art.15. Responsabilitatea profesorului de Educație Fizică pentru ceea ce se întâmplă în 
baza sportivă este doar în timpul lecțiilor din programul de învățământ şi competițiile sportive 
studențești organizate de disciplină. 
 

Art.16. Studenții vor fi apreciați cu note şi calificative conform planului de învățământ, în 
funcție de punctajul obținut, după cum urmează: 
a) fiecare participant la lecție este cotat cu 4 puncte. 
b) probele specifice disciplinei sportive alese de cadrul didactic de la 1 – 10 puncte. 
c) fiecare  participare  la  o  competiție  sportivă  universitară  în  calitate  de  spectator  sau 
practicant este cotată cu 3 puncte. 

d) puncte din probe de control conform tabelului 
 

Punctarea probelor de control pentru fete                                              Tabel 1 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abdomen 
nr.de rep. 

12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-

Spate 
nr.de rep. 

11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-

Flotări 
nr.de rep. 

1 2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-

Mobilitate 
(cm) 

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-

 
  

Punctarea probelor de control pentru băieți                                            Tabel 2 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Abdomen 
nr.de rep. 

14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 32-

Spate 
nr.de rep. 

13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-24 25-26 27-28 29-30 31-

Flotări 
nr.de rep. 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-

Mobilitate 
(cm) 

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-

 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3 
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Nota Calificativ Punctaj 

10 Admis 150 

9 Admis 140 

8 Admis 130 

7 Admis 120 

6 Admis 110 

5 Admis 100 

 
La fiecare început de an universitar acest regulament este comunicat studenților care 

vor semna de luare la cunoștință. 
 

E. Reguli de utilizare pentru studenții, personalul USAMVB Timișoara şi 
persoanele care închiriază şi folosesc  terenuri  din baza sportivă. 

 
Art.1. În baza sportivă au acces studenții, angajații din cadrul USAMVBT, persoanele 

care au abonamente şi  închiriază terenuri, obligatoriu în ținuta sport, în funcții de orarul bazei 
sportive de care este responsabil administratorul, cu condiția de a fi apți pentru eforturi fizice 
iîn limita resurselor fiziologice. 
 

Art.2. Se recomandă o pregătire a organismului pentru efort înaintea activităților 
sportive, pentru a preveni accidentele. 

 
Art.3. În baza sportivă se păstrează curățenia, se interzice fumatul şi consumul de 

băuturi alcoolice. 
 

Art.4. Activitățile sportive studențești din baza sportivă trebuie să se desfășoare în 
condiții de siguranță, conduita morală academică şi spirit de fair-play. 
 

Art.5. Responsabilitatea profesorului de Educație Fizică pentru ceea ce se întâmplă în 
baza sportivă este doar în timpul lecțiilor din programul de învățământ, competițiile sportive 
studențești organizate de disciplină şi activităților desfășurate în cadrul   contractelor de 
cercetare. 

 
Art.6. Administratorul nu răspunde de accidentele care se întâmplă în baza sportivă. 

Art.7. Dacă se întâmplă accidente, responsabilitatea aparține participanților. 

Art.8.  Atât sudenţii cât şi persoanele care închiriază au obligația să nu tulbure liniștea 
din campusul universitar să păstreze curățenia şi să respecte normele de acces în incinta 
USAMVB Timișoara, inclusiv cele privind circulația autovehiculelor. 
 

Art.9. Cei care folosesc terenurile si vestiarele  bazei  sportive au obligația să nu 
deterioreze spaţiile închiriate, la final trebuie să predea spațiul în condițiile în care a fost 
primit, deteriorările fiind suportate integral de cel care a închiriat. 
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Art.10. Studenții pot beneficia de materiale sportive puse la dispoziție de disciplina de 

Educație Fizică şi Sport cu condiția să prezinte carnetul de student. 
 
Art.11. Nu ne asumam responsabilitatea pentru obiecte lăsate in incinta bazei sportive 

si in vestiare. 
 
Art.12. Accesul pe terenul de tenis de câmp (zgură) se face în pantofi sport speciali 

pentru tenis, iar ora de tenis durează 50 minute,10 minute fiind destinate pentru rearanjarea 
terenului, aceasta fiind obligația celor care au jucat. 

 
Art.13. Se interzice accesul în incinta bazei sportive cu câini sau alte animale de casă. 

Art.14. Plata aferentă orelor închiriate se va face înaintea începerii jocului.  

 Art.15. Tarifele de utilizare a bazei sportive se aprobă anual de către Senatul USAMVBT. 
 

F. Dispoziții finale 
 

Prezentul regulament a fost aprobat în şedinţa Senatului USAMVBT din data de 
24.10.2011 și a modificat în şedinţele Senatului universitar din data de 25.03.2015 şi respectiv 
din data de 08.05.2019.  
 
 
 

Administrator Bază Sportivă 
 Ing. Both Iosif 

 
Disciplina Educație Fizică şi Sport  

Conf.univ.dr. Mergheş Petru 
 

Rector,  
Prof.univ.dr.ing. Popescu Cosmin Alin 
 
 

 

 

 


